ONDERNEMERSPRIJS + BEDRIJFSBEURS WEER VAN START!

WIJK IN BEDRIJF VERBINDT INWONERS,
LEERLINGEN EN ONDERNEMERS
Wijk in Bedrijf is een initiatief dat ondernemerschap en educatie met elkaar verbindt. Tweejaarlijks wordt
dit initiatief groots aangepakt. Zo ook de editie die op 9 februari 2017 plaatsvindt. Dan zullen studenten de
resultaten van hun WerkOriëntatieProjecten (WOP) presenteren tijdens de BedrijfsBeurs. Tevens exposeren
allerlei ondernemers uit de gemeente Wijk bij Duurstede zich op een ludieke manier. Als klapper op de
vuurpijl zullen voor de 2e keer de winnaars bekend gemaakt worden van de ‘Wijkse Onderneming van het
Jaar’ en de ‘Wijkse Zelfstandige van het Jaar’.
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